
Referat fra baneudvalgsmøde den 29. november 2022 
Til stede: Kenneth Andersen, Rolf Pedersen, Allan Brandt og Ebbe Vej 
Afbud: Thomas Gulløv Longhi 

 
1) Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt 
2) Status på banen – Kenneth 

a. Banen er meget våd nu, og der vurderes løbende på trafik på banen 
b. Der køres træ og flis ud, især fra hul 12. 
c. Johnny tager på slibekursus i kommende uge. 
d. Vandingsanlægget lukkes 30/11. 
e. Maskinparken er ved at være vintervasket. 

3) På ski i Danmark når sneen falder - langrend på golfbaner Henvendelse fra Danmarks Skiforbund 
a. Vi ønsker ikke et nationalt samarbejde med ”På ski i Danmark”, men laver et samarbejde 

med Faaborg Skiklub. Kommer der sne, laver de et spor med snescooter, på den del af 
banen der bedst kan bære det. Ebbe kontakter Faaborg Skiklub 

4) Opfølgning på banepanelsmøde 
a) Røde pæle i venstre side på sidste del af hul 1 (18 huls) 

Det kræver et ny rating af banen, at lave hegnet til strafområde. Rolf kontakter DGU om 
dette (der skal muligvis også ændres på hul 12, efter fældning af store træer). 

b) Udjævning af bakkerne på hul 2, 5 og 12 (18 huls), for bedre udsyn. 
Dette ses ikke muligt i nærmeste fremtid, grundet økonomi. 

c) Hul 16 – pukkel til venstre for højre fairwaybunker ønskes udjævnet. 
Baneudvalget vurderer at dette er en naturlig forhindring af banen. 

d) Hvidt teested på hul 11 ønskes forbedret. 
Baneudvalget vurderer, at det er meget dyrt at lave dette teested godt, i forhold til, hvor 
lidt det bruges. Der undersøges i stedet en løsning med en måtte. 

e) Der ønskes flere mål på drivingrange, og gerne med målafstande på hvert enkelt 
udslagssted. 
Det er problematisk at sætte flere mål på rangen, da det besværliggør boldopsamling og 
græsklipning. Der arbejdes dog på en løsning. Det undersøges yderligere at få lavet 
afstandsmarkeringer på hvert enkelt udslagssted. 

 
5) Eventuelt 

 
a) Vil der være mulighed for at stille bord/bænkesæt op ved laden (som sidste år)? Der er mange 

spillere der gerne vil sidde og nyde en forfriskning efter en runde og da restauranten er lukket det 
meste af tiden, er det begrænset med steder, hvor man kan sidde. Evt. placere dem på 
buggypladserne under halvtaget 
 Det opstilles i kommende uge. 

b) Vil der være mulighed for at få sat ur op på startladen og ved det sorte hus på driving-rangen igen?
 Der skal ny skive på. Det sker til næste sæson. 

c) Klokke på hul 7 (9 huls-banen) er gået i stykker (flækket og slagstift mangler). Da der er mange 
klokker på vores bane, er der kommet et spørgsmål til mig, om vi evt. kan undersøge en løsning 
med et lyssignal (solcelle lampe) som et forsøg (jeg kender ikke selv til løsningen og ved heller ikke 
om det æstetisk vil se pænt ud på banen)     
 Baneudvalget undersøger muligheder og erfaringer fra andre golfklubber. 

 


